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การพัฒ นาและประเมิน ประสิท ธิภ าพลื่อ ติจ ิท ัล 3 มิติ ที่ม ีต ่อ การรับ รู้ด ้า นส่ง เสริม สุข ภาพ
ตามแนวทางการออกกำลัง กายแบบแอนแอโรบิก ฃองบัก สืก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ 1) พัฒนาลื่อดิจิทัล 3 มิติ 2) เพื่อประเมิน ประสิท ธิภ าพของลื่อดิจิทัล 3 มิติ
และ 3) เพื่อ ประเมิน ประสิท ธิผ ลการรับ รู้ต ่อ ลื่อ ติจ ิท ัล 3 มิติ ดัานส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการออกกำลังกายแบบ
แอนแอโรบกของนักศึกษาระดับปริญญาตริ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใบการวิจัยคีอ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมข’นและดิจิทัลมีเดีย
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นลมเด็จ เจ้า พระยาจำนวน 32 คน ใต้ม าจากการเลีอ กแบบเจาะจงเครื่อ งมิอ ที่ใช้ป ระกอบด้วย
1. ลื่อดิจิทัล 3 มิติ เรื่อง Move your body แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมิโครงสร้าง แบบลอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมิน ประสิท ธิภ าพลื่อ ติจ ิท ัล 3 มิติ และแบบประเมิน การรับ รู้ก ่อ นและหลัง ขมลื่อ
ติจิทัล 3 มิต ิ ที่ผ ่า นการตรวจคุณ ภาพจากผู้เชี่ย ว1ชาญตามเกณฑ์ที่กำหนด สถิต ิท ี่ใ ช้ในการวิเคราะห่ ได้แก่ ค่าเนลื่ย
ส่วนเบยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ใต้ลื่อติจิทัล 3 มิติด้านสุขภาพตามแนวทางการออกกำลังกายแบบแอบแอโรบ้ก

ชี่อ เรื่อ ง Move your body ขนาด 1280 X 720 พิก เชล ระย ะเว ล า ใน ก า รด ำ เน ิน เรื่อ ง 6.15 นาที ผ ล ป ระเม ิน
ประสิท ธิภ าพของลื่อติจิทัล 3 มิติ จากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ใบระดับ มาก และผลประเมิน ประสิท ธิข อง ลื่อติจิพัล
3 มิติ มิค่าตัขนีประสิทธิผลเท่ากับ 1.77 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์
คำสำคัญ ะ การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายแบบแอบแอโรบิก ประเมินประสิท ธิภาพ ลื่อดิจ้ทัล 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 o f 3D digital media. 32 participant
were from Department o f Animation and Digital Media selected by purposive sampling. The research
tools consists o f 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 o f 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 o f meguigans index at 1.77.
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