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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์ 1)เทื่อพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีเนื้อหาส่งเสริมสุข ภาพ เรื่อ งปีศ าจขนม 2)เทื่อ ประเมิน ประสิท ธิภ าพ
แอนิเมชัน 2 มิต ิ ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ปีศ าจขนม 3)เทื่อ ประเมิน ความพึง พอใจที่ม ิต ่อ แอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ปีศ าจ
ขนม กลุ่ม ตัว อย่างที่ใชัโ นการวิจ ัย คือ ผู้เชี่ย วชาญด้า นแอนิเมชัน จำนวน 7 คน และ เด็ก นัก เรีย นขั้น ประถม โรงเรีย นวัด ลาดสน่น
จำนวน 30 คน โดยใข้วิธ ีก ารเลือ กแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใซได้แก่ คอมพิวเตอร์แ อนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริม สุขภาพ เรื่อง ปีศ าจ
ขนม แบบประเมิน ประสิท ธิภ าพโดยผู้เชี่ย วขาญ แบบประเมิน ความพึง พอใจ สถิต ิท ี่ใช้โนการวิเคราะห์1ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สื่อแอนิเมชัน 2 มิติส่งเสริมสุขภาพ เรื่อ งปีศาจขนม มืผ ลการประเมิน ประสิท ธิภ าพโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่โนระดับ
ดี มืค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .3 4 ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.50 โดยมีแ นวคิด และแก่น เรื่อ งอยู่ใ นระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 การ
ออกแบบตัว ละคร อยู่ใ นระดับ ดีม าก มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.52 การออกแบบฉากอยู่ใ บระดับ ดี มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.14 เทคนิค การ
ออกแบบอยู่โนระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และผลประเมินความพึงพอใจที่มีต ่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติส ่งเสริมสุขภาพ เรื่องปีศาจขนม
อยู่ในระดับ ดีม าก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
คำสำคัญ: (แอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ)

A bstract
The purpose o f this research were ะ 1) to develop 2D animation to promote health ะ Snack Devil ะ 2) to
evaluate the effectiveness o f 2D animation to prom ote health ะ Snack Devil ะ 3) to assess satisfaction with 2D
animation to prom ote health ะ Snack Devil. The samples were 7 animation experts and 30 elementary students
o f Watladsanoon school. The sam ple were selected by purposive sampling. The research instruments were the
2D animation to prom ote health ะ Snack Devil, the effective assessment of expert form and satisfaction
assessment form. เท this research data were analyzed using mean and standard deviation.

{X = 4.34, S.D = 0.50)
X = 4.38), character design at very good (X = 4.52) scene design at good (X = 4.14),
design technique at good (X = 4.28) and the satisfaction at very good. (X = 4.57, S.D = 0.47)
The results showed the effective o f 2D animation to promote health ะ Snack Devil at good

them e and concept at good (
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ความเป็น มาชองปีญ หา
สุขภาพ ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO : W orld Health Organization) เมื่อปี ค.ศ. 1948 ไว้ว่า สภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ข องร่างกายและจิต ใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ใบสังคมได้อ ย่างเป็นปกติสุข และมิได้ห มายความเฉพาะเพีย งแต่ก ารปราศจาก
โรคและทุพ พลภาพเท่า นั้น ” ต่อ มาในที่ป ระชุม สมัซ ซาองค์ก ารอนามัย โลก เมื่อ เดือ นพฤษภาคม พ.ค.2541 ได้ม ีม ติใ ห้เพิ่ม คำว่า
“ Spiritual well-being” หรีอ สุข ภาวะทางจิต วิญ ญาณเข้า ไป ในคำจำกัด ความของสุข ภาพเพิ่ม เติม จะเห็น ได้ว ่า สุข ภาพนั้น ไม่ไ ด้
หมายถึง ความปราศจากโรคหรือ ความบกพร่อ ง เพีย งอย่า งเท่านั้น แต่ย ังรวมไปถึงสุข ภาพจิต ที่ด ี เพื่อ การดำเนิน ชีว ิต อย่า งปกติส ุข
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