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บทคัดย่อ : การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์คอื 1) เพือ่ พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการ
เรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา 2)
เพือ่ ศึกษาระดับการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน 3 มิติ 3) เพือ่ วัดระดับ
ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน 3 มิติ โดยกลุม่ ตัวอย่างคือนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนโคราช
พิทยาคม จ�ำนวน 72 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แอนิเมชัน 3 มิติ
2) แบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ 3) แบบประเมินการรับ
รูข้ องกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน 3 มิติ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุม่
ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน 3 มิติ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพของแอนิเมชัน 3
มิติ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ 4.02 มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี 2) การรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างจากการ
ใช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 83.47) 3)
ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา
นี้มคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.17)
Abstract : The aim of this research is to 1) develop a three-dimensions animation
for instructional media in Biology : Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes
and Phylum Nematoda”. 2) Study the perception of the sample audience to use
three-dimensions animation for instructional media in Biology : Kingdom Animalia
“Phylum Platyhelminthes and Phylum Nematoda”. 3) Study the level of satisfaction
of the sample audience to using three-dimensions animation for instructional
media in Biology : Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes and Phylum
Nematoda”. The sample was consisted of 72 students in the senior high
school during the first semester of academic year 2017 at Korat Pittayakom
School, Nakhon Ratchasima, Thailand. The tools used to collect data were: 1)
Three-dimensions animation for instructional media in Biology : Kingdom Animalia
“Phylum Platyhelminthes and Phylum Nematoda”. 2) Three-dimensions animation for
instructional media in Biology : Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes and Phylum
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Nematoda” quality assessment by experts. 3) Assessment form of the sample
using three-dimensions animation for instructional media in Biology : Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes and Phylum Nematoda”. 4) Satisfaction assessment
form of the sample using three-dimensions animation for instructional media in
Biology : Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes and
Phylum Nematoda”. The statistics used in this study were average,
standard deviation and percentage. The research found that 1) Quality of
three-dimensions animation for instructional media in Biology :
Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes and Phylum Nematoda”
overall at the average was 4.02, quality is good. 2) Perception of the
sample from using three-dimensions animation for instructional media in
Biology : Kingdom Animalia “Phylum Platyhelminthes and Phylum
Nematoda” overall of perception was 83.47 percent, the perception at the
highest level. 3) Satisfaction of the sample from using three-dimensions
animation for instructional media in Biology : Kingdom Animalia “Phylum
Platyhelminthes and Phylum Nematoda”, overall satisfied at the average was
4.17, satisfaction was at a high level.

1. บทนํา
คุณภาพการศึกษาไทยเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ จาก
การส�ารวจการจัดอันดับความสามารถแข่งขันของประเทศ
ต่าง ๆ ของ International Institute for Management
Development (IMD) โดยอันดับหมวดย่อยในด้านการ
ศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับ
ที่ 52 และในปี พ.ศ. 2560 ตกมาอยูอ่ นั ดับที่ 54 และมี
แนวโน้มต�่าลงมาอยูป่ ลายแถว ในบรรดา 50 กว่าประเทศ
(Thailand Competitiveness, 2560) โดยปั จจัยทีเ่ ป็ นตัว
ฉุ ดอันดับหรือจุดอ่อนในการแข่งขันของไทยมากทีส่ ุดก็
คือ ปั จจัยโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา
และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ โดย IMD พิจารณาดู
จากตัวบ่งชีห้ ลายตัว เช่น ความสามารถของเด็กอายุ 15
ปี ของไทยในการอ่านและการท�าเลขเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ อัตราส่วนจ�านวนนักเรียนต่อครู ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน ความพร้อมด้านการ
สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การลงทุนด้านการวิจยั และ
จ�านวนนักวิจยั ในภาคการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนอัตราส่วน
ผูใ้ หญ่วยั แรงงานทีย่ งั อ่านหนังสือไม่คล่อง เป็ นต้น ซึง่ ใน
เรือ่ งปั จจัยพืน้ ฐานนี้ ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 49 ในปี
พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ไม่เปลีย่ นแปลง จากทัง้ หมด
55 ประเทศ โดยปั ญหาส�าคัญทีส่ ่งผลต่อการศึกษาคือ
การขาดแคลนสือ่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย เนื่องจาก

สื่อการเรียนการสอนมีส่วนช่วยให้คุณภาพการเรียนรูด้ ี
ขึน้ ช่วยให้ผเู้ รียนสนใจและท�าความเข้าใจได้รวดเร็วยิง่
ขึน้ (วิทยากร เชียงกูล, 2552) ซึง่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เป็ นหนึ่งในวิชาส�าคัญที่จ�าเป็ นต้องใช้ส่อื การเรียนการ
สอน เช่น วิชาชีววิทยา เคมี ฟิ สกิ ส์ เป็ นต้น ดังนัน้ การ
ใช้สอ่ื ทีด่ แี ละมีความหลากหลาย จึงเป็ นส่วนช่วยกระตุน้
ให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้
เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาสาระทีเ่ รียนได้รวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ เสริมสร้างให้ผูเ้ รียนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการคิด
รวมถึงท�าให้ผเู้ รียนมีเจตคติทด่ี ที างการเรียน
ในยุ ค ที่เ ทคโนโลยีม ีก ารพัฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ว
สื่อการเรียนการสอนจึงมีการพัฒนาตามไปด้วย นอก
เหนื อ จากการใช้ ห นั ง สือ ในการเรีย นแล้ ว ปั จ จุ บ ัน
ได้ ม ีก ารน� า สื่อ เคลื่อ นไหวมาใช้ใ นการเรีย นมากขึ้น
ซึ่งแอนิเมชันเป็ นสื่อเคลื่อนไหวในรูปแบบมัลติมเี ดียที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน ท�าให้ผเู้ รียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นเนื้อหา
ผ่านทางภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเอือ้ ต่อรายละเอียดของ
สิง่ ที่ต้องการศึกษาภายในบทเรียนได้ชดั เจนมากกว่า
ตัวหนังสือและภาพนิ่ง แอนิเมชัน 3 มิติ สามารถท�าให้
ผูเ้ รียนมองเห็นรูปทรงขององค์ประกอบในสื่อได้ดว้ ยมิติ
ความกว้าง ความสูง และความลึก ช่วยเพิม่ ความน่าสนใจ
และก่อให้เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน เป็ นการสร้าง
บรรยากาศทีด่ ใี นการเรียนรู้ โดยแอนิเมชัน 3 มิติ มีเสียงที่
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ช่วยดึงดูดผูเ้ รียน อีกทัง้ ยังมีการแสดงการเคลือ่ นไหวผ่าน
ทางตัวละคร จึงมีสว่ นช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนื้อหาได้งา่ ย
(จาตุรงค์ วิลาศรี, 2555) ชีววิทยาเป็ นศาสตร์ทน่ี กั เรียน
ท�าความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียนได้ยาก เนื่องจากสือ่
การเรียนที่เป็ นหนังสือมีขอ้ ความและภาพนิ่งประกอบ
เนื้อหาในบาางส่วน ยังไม่เพียงพอต่อการท�าความเข้าใจ
เพือ่ ให้นกั เรียนมีการรับรูแ้ ละเข้าใจในเนื้อหาทางชีววิทยา
ได้มากขึน้ หากมีการออกแบบโมเดล 3 มิติ จากค�าอธิบาย
ภายในหนังสือเรียน แล้วน�ามาสร้างสรรค์เป็ นแอนิเมชัน
3 มิติ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถดูและท�าความเข้าใจกับบท
เรียนได้ทงั ้ ในห้องเรียนหรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองที่
บ้านได้ จะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนมากยิง่ ขึน้
จากความเป็ นมาและปั ญ หาการขาดแคลนสื่อ การ
เรียนการสอนทีท่ นั สมัยในไทยนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดพัฒนา
แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักร
สัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา เพือ่ เป็ น
สื่อช่วยในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูแ้ ละเข้าใจในบทเรียนมาก
ขึน้ ซึง่ แอนิเมชัน 3 มิติ จะช่วยให้นกั เรียนเกิดความสนใจและ
ท�าความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้งา่ ยยิง่ ขึน้

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพือ่ พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียน
การสอน วิชา ชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพล
ทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การรับ รู้ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ
อาณาจักรสัตว์ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน
3 มิติ ประกอบการเรียนการสอน วิชา ชีววิทยา เรื่อง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมา
โทดา
2.3 เพือ่ วัดระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างจาก
การใช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนการสอน วิชา
ชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส
และ ไฟลัมเนมาโทดา

3. ขอบเขตของการวิ จยั
3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร คือนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนโคราช
พิทยาคม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 260 คน
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3.1.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ นั ก เรีย นระดับ ชัน้
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา
2560 โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยการสุม่ แบบชัน้ ภูม ิ
(Stratified random sampling) ค่าความคลาดเคลือ่ น 10%
โดยการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นกลุม่ ๆ จึงท�าการแบ่ง
กลุม่ นักเรียนออกเป็ นกลุม่ ตามห้องเรียนทีม่ อี ยู่ ท�าการสุม่
เลือก (Random) กลุม่ ตัวอย่างออกมา ได้จา� นวน 72 คน
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.2.1 อาณาจัก รของสิ่ง มีชีว ิต ในกลุ่ ม ของ
อาณาจักรสัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมา
โทดา
3.2.2 เนื้อหาของไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและ
ไฟลัม เนมาโทดามาจาก หนัง สือเรีย น วิช าชีววิท ยา
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช
2551
3.3 ขอบเขตด้านการพัฒนาการ์ตนู แอนิเมชัน 3 มิติ
เรือ่ ง ฮีโร่น้อยหัวใจซื่อสัตย์
3.4 สือ่ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักร
สัตว์: ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา ในรูป
แบบแอนิเมชัน 3 มิติ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
3.5 ใช้โปรแกรม Zbrush ส�าหรับขึน้ โมเดล
3.6 ใช้โปรแกรม Autodesk Maya ส�าหรับขึน้ โมเดล
และการท�าการเคลือ่ นไหว
3.7 ใช้โปรแกรม Adobe Photos Shop ส�าหรับท�า
Texture
3.8 ใช้โปรแกรม Adobe After Effects ส�าหรับท�า
เทคนิคพิเศษและ Composition
3.9 ใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro ส�าหรับตัดต่อ
วิดโี อ

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 จาตุ รงค์ วิลาศรี (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เพือ่ ส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งไข้
หวัด มีวตั ถุประสงค์ ศึกษาถึงกระบวนการท�าการ์ตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ และพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันให้เป็ นที่
ยอมรับมากขึน้ หลังจากนัน้ น�าแบบประเมินประสิทธิภาพ
สื่อ แอนิ เ มชัน ที่ผู้ศึก ษาสร้า งขึ้น ผลการประเมิน ด้า น
เนื้ อ หาของแอนิ เ มชัน มีเ นื้ อ หาเข้า ใจง่ า ย น่ า สนใจ
สื่ อ ความหมายได้ ช ั ด เจน เสี ย ง และด้ า นเนื้ อ หา
การรณรงค์ดา้ นสุขภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อเรือ่ ง ด้าน
การออกแบบตัวละคร แสง สี ฉากประกอบ และความ
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การพัฒนาแอนิเมชันสามมิตปิ ระกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา
นราทร ประมวญรัฐการ และปุญญรัตน์ ปุญญา

กลมกลืนของภาพรวมมีความเหมาะสม
จากการศึกษางานวิจยั จาตุรงค์ วิลาศรี แสดงให้เห็น
ว่าแอนิเมชัน 3 มิติ ช่วยให้ผชู้ ม มีความเข้าใจในเนื้อเรือ่ ง
ง่ายขึน้ ผู้วจิ ยั จึงได้เลือกที่จะท�าสื่อประกอบการเรียน
ชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส
และไฟลัมเนมาโทดา ให้อยูใ่ นรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ
4.2 อชิตา เทพสถิต (2557) ได้ออกแบบแอนิเมชัน
3 มิติ การกินอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนวแฟนตาซี ส่งเสริม
การกินแบบถูกหลักโภชนาการ (ลดหวาน) ให้แก่เด็ก
ไทย ซึง่ ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า แอนิเมชัน 3 มิติ
การกินอย่างถูกหลักโภชนาการ ได้รบั การตอบรับและ
ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้ าหมายเป็ นจ�านวนมาก ทัง้ นี้
จุ ด ส�า คัญ ที่ท�า ให้ผ ลงานนี้ ป ระสบความส�า เร็จ คือ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบรับความต้องการของ
กลุม่ เป้ าหมายมากทีส่ ดุ
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ของ อชิ ต า เทพสถิ ต
ผูว้ จิ ยั จึงได้น�าหลักการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ มาใช้
พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเน
มาโทดา โดยเน้นไปทีก่ ารออกแบบทีส่ มจริง แต่มกี าร
เคลือ่ นไหวทีด่ งึ ดูดสายตาของกลุม่ ตัวอย่างได้
4.3 มิน ตรา ยุ่ น ประยงค์ (2556) ได้อ อกแบบ
แอนิเมชัน 3 มิติ เพือ่ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเอง โดย
มุง่ เน้นให้เด็กตระหนักถึงความส�าคัญของการเห็นคุณค่า
ในตัวเอง ซึง่ เป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานทีเ่ ด็กควรได้รบั การ
ส่งเสริม ซึง่ จากการศึกษาพบว่า แอนิเมชัน 3 มิติ เพือ่ ส่ง
เสริมการเห็นคุณค่าในตัวเอง ได้รบั การตอบรับและความ
พึงพอใจจากกลุ่มเป้ าหมายเป็ นจ�านวนมาก อันเนื่องมา
จากการออกแบบแอนิเมชันที่เน้ นการถ่ายทอดความ
หมายเชิงนามธรรมให้เป็ นรูปธรรม โดยใช้การเปรียบ
เทียบเชิงสัญลักษณ์เพือ่ สือ่ ความหมายออกมาได้โดยไม่
ต้องใช้บทพูด
จากการศึกษางานวิจยั ของ มินตรา ยุ่นประยงค์
(2556) ผูว้ จิ ยั จึงได้น�าแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดความ
หมายเชิงนามธรรมสูร่ ปู ธรรมมาปรับใช้พฒ
ั นาแอนิเมชัน
3 มิติ ประกอบการเรีย นชีว วิท ยา เรื่อ ง อาณาจัก ร
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมา
โทดา โดยออกแบบโมเดลจากค�าอธิบายภายในหนังสือ
เรียนที่ไม่มภี าพประกอบออกมาเพื่อให้สามารถดูและ
ท�าความเข้าใจได้งา่ ย

4.4 ปาจรีย์ วัช ชวัล คุ (2555) ได้ ท� า การวิจ ัย
เรื่อ งการพัฒ นาบทเรีย นคอมพิว เตอร์ม ลั ติม เี ดีย เรื่อ ง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป เรขาคณิ ต สองมิติแ ละสาม
มิติ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย เรื่อง ความ
สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป เรขาคณิ ต สองมิ ติ แ ละสามมิ ติ
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์
80/80 เปรีย บเทีย บคะแนนทดสอบก่ อ นเรีย นและ
หลังเรียน ด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ ตี อ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมเี ดีย เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสอง
มิตแิ ละสามมิติ ผลการวิจยั พบว่า
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย เรื่อง ความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่ า งรูป เรขาคณิ ต สองมิติแ ละสามมิติช ัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) คะแนนทดสอบหลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิว เตอร์ม ลั ติม เี ดีย เรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
รูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ทีร่ ะดับ .01
3) ความพึง พอใจของนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ปี ท่ี 1 ที่ม ีต่ อ บทเรีย นคอมพิว เตอร์ม ลั ติม ีเ ดีย เรื่อ ง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป เรขาคณิ ต สองมิติแ ละสาม
มิ ติ โ ดยภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( =4.75)
จากการศึกษางานวิจยั ของ ปาจรีย์ วัชชวัลคุ (2555)
แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทมัลติมเี ดีย
จะได้รบั ความพึงพอใจจากกลุ่มผูใ้ ช้อยู่ในระดับสูงมาก
ซึ่งแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรื่อง
อาณาจักรอาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและ
ไฟลัมเนมาโทดา เป็ นสือ่ มัลติมเี ดียทีป่ ระกอบไปด้วยภาพ
นิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว ตัวอักษร และเสียง
4.5 Sahasrabudhe and Majumdar (2016) ได้
ท�าการวิจยั เรื่อง MOOC for Skill Development in
3D Animation : Comparing Learning Perceptions
of First Time and Experienced Online Learner โดย
เป็ นการทดสอบกับนักเรียนด้วยการเปิ ดแอนิชนั 3 มิติ
ให้ดู โดยนักเรียนจะถูกแยกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ทีเ่ คย
ดูแล้วกับกลุม่ ทีไ่ ม่เคยดู จากการทดลองพบว่านักเรียน
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ที่ไม่เคยดูจะมีอตั ราการรับรู้เพิม่ ขึ้นมากแตกต่างกับ
นักเรียนทีเ่ คยดูมาก่อน โดยไม่เกีย่ วกับระดับชัน้ ปี แต่
อย่างใด
จากการศึกษางานวิจยั ของ Sahasrabudhe and Majumdar (2016) ผูว้ จิ ยั จึงได้น�าหลักการออกแบบแอนิเมชัน
3 มิติ มาใช้พฒ
ั นาสื่อประกอบการเรียนชีววิทยา เรื่อง
อาณาจักรสัตว์: ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมา
โทดา เพือ่ ท�าให้นกั เรียนทีช่ มเกิดความประทับใจในการ
ดูครัง้ แรก ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการรับรูท้ ม่ี ากขึน้
4.6 Alkofahi, Jamaludin and Lynn-sze (2015)
ได้ทา� การวิจยั เรือ่ ง Comparing the effects of 2D and
3D Mathematics animations on Jordanian first grade
students โดยเป็ นการทดลองว่าระหว่างแอนิเมชัน 2 มิติ
และ แอนิเมชัน 3 มิติ จะส่งผลต่อความสามารถในการ
เรียนของนักเรียนได้หรือไม่ โดยน� าไปทดสอบกับวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ป.1 โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
คือกลุม่ ทีด่ แู อนิเมชัน 2 มิติ และกลุม่ ทีด่ ู แอนิเมชัน 3 มิติ
แล้วพบว่ากลุม่ ทีด่ แู อนิเมชัน 3 มิติ มีแนวโน้มทีม่ ผี ลการ
เรียนดีกว่ากลุม่ ทีด่ แู อนิเมชัน 2 มิติ อย่างมีนยั ยะส�าคัญ
จากการศึกษางานวิจยั ของ Alkofahi, Jamaludin
and Ng Lynn-sze (2015) ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาแอนิเมชัน 3
มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ :
ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา ให้อยูใ่ น
รูปแบบ แอนิเมชัน 3 มิติ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
5.1 แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมา
โทดา
5.2 แบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบ
การเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮ
ลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา ส�าหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.3 แบบประเมินการรับรูเ้ นื้อหาเกีย่ วกับอาณาจักร
สัตว์ของกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบ
การเรียนวิชา ชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพล
ทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา
5.4 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
รับชมแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมา
โทดา
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6. วิ ธี พ ัฒ นาเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารดํา เนิ น
การวิ จยั
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบ
การเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮ
ลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา โดยใช้ ADDIE Model ซึง่
มีวธิ กี าร ดังนี้
6.1 ขัน้ วิเคราะห์ (Analysis)
6.1.1 ระบุปัญหา พบว่าปั ญหาการขาดแคลนสือ่
การเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย
6.1.2 จากปัญหาดังกล่าวพบว่าวิชาชีววิทยา เป็ น
หนึ่งในวิชาทีจ่ า� เป็ นและขาดแคลนสือ่ การเรียน จึงได้รเิ ริม่
พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและ ไฟลัมเนมา
โทดา
6.1.3 น� าแผนพัฒนาและรายละเอียดไปเสนอ
อาจารย์ผสู้ อนวิชาชีววิทยาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และน�าไปปรับปรุง
6.1.4 สรุปจากการวิเคราะห์พบว่าการเรียนจาก
เนื้อหาในหนังสือเพียงอย่างเดียว สร้างความเข้าใจให้
นักเรียนได้ในบางส่วนเท่านัน้ จึงจ�าเป็ นต้องมีแอนิเมชัน
3 มิติ ประกอบการเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหามากยิง่ ขึน้
6.2 ขัน้ ออกแบบ (Design)
6.2.1 ออกแบบเนื้อเรือ่ ง จากการวิเคราะห์ เนื้อหา
ต้องมีความกระชับ เพือ่ ใช้สา� หรับศึกษาควบคูไ่ ปกับหนังสือ
เรียน เพือ่ เสริมความรูค้ วามเข้าใจให้กบั นักเรียนได้มากยิง่
ขึน้ ซึง่ ประกอบไปด้วย
6.2.1.1 ความหมายและความเป็ นมาของ
อาณาจักรของสิง่ มีชวี ติ
6.2.1.2 อาณาจักรสัตว์ ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส
6.2.1.3 อาณาจักรสัตว์ ไฟลัมเนมาโทดา
6.2.2 ออกแบบตัวละคร โดยใช้หลักการเสมือน
จริง ใช้สอี า้ งอิงตามหนังสือเรียน ซึง่ ประกอบไปด้วย พลา
นาเรีย พยาธิตวั ตืด พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิไส้เดือนตัว
กลม จากนัน้ จึงออกแบบพืน้ หลัง แล้วน�าสิง่ ทีไ่ ด้ออกแบบ
ไว้ไปปรึกษาอาจารย์ผสู้ อนวิชาชีววิทยา
6.2.3 น� า ข้อ เสนอแนะจากอาจารย์ผู้ส อนมา
ปรับปรุง (ภาพประกอบ 1) แล้วเริม่ กระบวนการวาดส
ตอรีบ่ อร์ด
6.2.4 ออกแบบแบบประเมินทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือ
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การพัฒนาแอนิเมชันสามมิตปิ ระกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา
นราทร ประมวญรัฐการ และปุญญรัตน์ ปุญญา

1) พลานาเรีย

2) พยาธิตวั ตืด

3) พยาธิใบไม้ในตับ

4) พยาธิไส้เดือนตัวกลม

ภาพประกอบ 1 ตัวละครทีใ่ ช้ในแอนิเมชัน 3 มิติ จากการขึน้ โมเดลในโปรแกรม Zbrush
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสือ่
แบบประเมินการรับรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 ขัน้ การพัฒนา (Development)
ขัน้ การพัฒนานี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
6.3.1 การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการ
เรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมิน
เทสและไฟลัมเนมาโทดา ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้
6.3.1.1 บันทึกเสียงตามบททีอ่ อกแบบไว้ใน
เนื้อเรือ่ งจากขัน้ การออกแบบ
6.3.1.2 ท�าการเคลื่อนไหวและจัดมุมกล้อง
ให้ตรงตามเสียงบรรยายแล้วเรนเดอร์ออกมาเป็ นไฟล์
นามสกุล. Targa
6.3.1.3 น�าไฟล์ .Targa ใส่โปรแกรม Adobe
After Effect เพือ่ เซ็ต Composition และท�าเทคนิคพิเศษ
6.3.1.4 ส่งออกคลิปวิดโี อ แล้วน�ามาตัดต่อ
ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro
6.3.2 การพัฒนาแบบประเมิน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
ขัน้ ตอนการพัฒนาแบบประเมินออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
6.3.2.1 แบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 3 มิติ
ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัม
แพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา โดยผูว้ จิ ยั พัฒนา
แบบประเมินให้อยูใ่ นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (1 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพควรปรับปรุง 2
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพพอใช้ 3 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพปานกลาง
4 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพมาก และ 5 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพมาก
ทีส่ ดุ ) ซึง่ แบ่งการประเมินคุณภาพออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านเทคนิค โดยใน
แต่ละด้านจะถูกประเมินคุณภาพสือ่ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้าน
ละ 3 ท่าน แล้วน�าค่าคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และ
แปลความหมาย ดังนี้
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี

ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับพอใช้
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
6.3.2.2 แบบประเมินการรับรูเ้ นื้อหาเกี่ยว
กับอาณาจักรสัตว์ของกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้แอนิเมชัน
3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์:
ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา ออกแบบ
เพื่อวัดระดับการรับของกลุ่มตัวอย่างว่ามีการรับรู้ตรง
ตามวัถปุ ระสงค์ของสือ่ มากน้อยเพียงใด ได้ออกแบบแบบ
ประเมินค�าถามปลายปิ ด เพือ่ ให้ผตู้ อบเลือกตอบได้เพียง
1 ตัวเลือกจากทัง้ หมด 4 ตัวเลือก และก�าหนดเกณฑ์แปล
ความหมายดังนี้
คะแนนร้ อ ยละ 80 – 100 แสดงว่ า
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนร้ อ ยละ 70 – 79 แสดงว่ า
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก
คะแนนร้ อ ยละ 60 – 69 แสดงว่ า
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนร้ อ ยละ 50 – 59 แสดงว่ า
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับน้อย
ค ะ แ น น ร้ อ ย ล ะ 0 – 4 9 แ ส ด ง ว่ า
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
6.3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา
เรื่อง อาณาจักรสัตว์: ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟ
ลัมเนมาโทดา ผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมินรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ทีส่ ดุ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 3 หมายถึง มีความ
พึงพอใจปานกลาง 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก และ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ) โดยผูว้ จิ ยั พัฒนา
แบบประเมินให้อยู่ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
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ระดับ โดยน�าค่าคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และแปล
ความหมาย ดังนี้
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
6.3.2.4 น� า แบบสอบถามทัง้ หมดไปให้ผู้
เชีย่ วชาญด้านแบบสอบถามทัง้ 3 ท่าน เพือ่ ประเมินหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ท่ี
ตัง้ ไว้ (Index of Objective Congruence : IOC) จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ด�าเนินการปรับปรุงแบบประเมินโดยคัดเลือก
เฉพาะข้อค�าถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
6.4 ขัน้ การน�าไปใช้ (Implementation)
น�าแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเน
มาโทดา ไปหาคุณภาพกับผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยน� าไปให้ผู้
เชีย่ วชาญทัง้ 3 ด้าน ท�าการวัดด้วยแบบประเมินคุณภาพ
หลังจากนัน้ จึงน�าไปทดลองกับกลุม่ ทดลอง โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี้
6.4.1 ขัน้ ทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one
try out) ทดลองใช้กบั นักเรียนมัธยมปลาย ทีไ่ ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุม่ ทดลองเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย
ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สูง (3.01 ขึน้ ไป) จ�านวน 1 คน เกรดเฉลีย่
ปานกลาง (ระหว่าง 2.51 - 3.00) จ�านวน 1 คน และ เกรด
เฉลีย่ ต�่า (ต�่ากว่า 2.50) จ�านวน 1 คน พบว่ากลุม่ ทดลองมี
ความสนใจในตัวแอนิเมชันและได้ผลว่ากลุม่ ทดลอง ทัง้ 3
คน มีการรับรูใ้ นเนื้อหาเกีย่ วกับอาณาจักรสัตว์ทกุ หัวข้อ
6.4.2 ขัน้ ทดลองแบบกลุม่ (Small group tryout)
ทดลองใช้กบั นักเรียนมัธยมปลาย ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็ น นักเรียนชัน้ มัธยมปลาย ทีม่ ี
เกรดเฉลีย่ สูง จ�านวน 3 คน เกรดเฉลีย่ ปานกลาง จ�านวน
3 คน และ เกรดเฉลีย่ ต�่า จ�านวน 3 คน พบว่ากลุม่ ทดลอง
มีความสนใจในตัวสือ่ และได้ผลว่า กลุม่ ทดลอง ทัง้ 9 คน
มีการรับรูเ้ นื้อหาเกีย่ วกับอาณาจักรสัตว์ ได้แก่ 1) ความ
หมายและความเป็ นมาของอาณาจักรของสิง่ มีชวี ติ 2)
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อาณาจักรสัตว์ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส 3) อาณาจักรสัตว์
ไฟลัมเนมาโทดา ซึง่ วัดจากแบบประเมินการรับรู้
6.4.3 ขันทดลองภาคสนาม
้
(Field tryout) ทดลอง
ใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง คือกับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนโคราช
พิทยาคม จ�านวน 72 คน
6.5 ขัน้ การประเมินผล (Evaluation)
น�าผลการทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จ�านวน 72 คน โดยเปิ ด
สือ่ ให้ได้รบั ชมระหว่างการเรียน หลังจากนัน้ จึงให้นกั เรียน
ท�าแบบประเมินเพื่อ วัดระดับการรับรูเ้ นื้อหาเกี่ยวกับ
อาณาจักรสัตว์ แล้วน� าผลทีไ่ ด้มามาท�าการประเมินผล
โดยใช้สตู รสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ

7. ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั นี้
1) แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเน
มาโทดา พบว่าคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลีย่
4.02) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่ กี ารประเมินผล
คุณภาพสูงทีส่ ดุ คือ ด้านออกแบบ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ
ดี (ค่าเฉลีย่ 4.29) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีคณ
ุ ภาพอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลีย่ 4.11) และด้านทีม่ ผี ลการประเมิน
คุณภาพต�่าทีส่ ดุ คือ ด้านเทคนิค มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี
(ค่าเฉลีย่ 3.67)
2) การประเมิน ระดับ การรับ รู้ เ นื้ อ หาเกี่ย วกับ
อาณาจักรสัตว์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอนิเมชัน 3 มิติ
ประกอบการเรียนชีววิทยา โดยรวมมีระดับการรับรูม้ าก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 83.47)
3) การประเมินระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา โดยรวม
มีระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลีย่ 4.17)

8. อภิ ปรายผลการวิ จยั
8.1 ผลการประเมิน คุ ณ ภาพแอนิ เ มชัน 3 มิติ
ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัม
แพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
พบว่า โดยรวมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ 4.02
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การพัฒนาแอนิเมชันสามมิตปิ ระกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา
นราทร ประมวญรัฐการ และปุญญรัตน์ ปุญญา

เมื่อ พิจ ารณารายด้า นพบว่า ด้า นที่ม ีก ารประเมิน ผล
คุณภาพสูงทีส่ ดุ คือ ด้านออกแบบ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ
ดี มีคา่ เฉลีย่ 4.29 รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีคณ
ุ ภาพอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ 4.11 และด้านทีม่ ผี ลการประเมิน
คุณภาพต�่าทีส่ ุดคือ ด้านเทคนิค มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลีย่ 3.67 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแอนิเมชัน 3 มิติ
ตามขัน้ ตอน ADDIE Model และเน้นให้มเี นื้อหาครบถ้วน
และถูกต้อง และมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในแอนิเมชัน
3 มิติ ให้มคี วามเหมาะสมกับเนื้อหาและสมบูรณ์ทส่ี ดุ ทัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแอนิเมชัน 3 มิติ ให้สามารถรับชมได้ใน
รูปแบบวิดโี อ โดยในแอนิเมชันจะประกอบไปด้วย โมเดล
3 มิติ ทีม่ ตี วั ละครทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาในวิชาชีววิทยา
มีก ารหยุ ด ภาพเคลื่อ นไหวเพื่อ อธิบ ายส่ ว นประกอบ
ภายในตัวละครเหล่านัน้ อีกด้วย อีกทัง้ ยังมีการออกแบบ
พืน้ หลังให้มกี ารเคลื่อนไหว แต่ไม่เป็ นจุดเด่นจนเกินไป
และมีการแสดงข้อความทีส่ า� คัญ พร้อมเสียงอธิบายถึง
เนื้อหาในเรือ่ งนัน้ ๆ จึงมีสว่ นช่วยให้นกั เรียนชัน้ มัธยม
ปลาย โรงเรียนโคราชพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2560 มีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาเกีย่ วกับอาณาจักร
สัตว์ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดามากขึน้
ซึง่ สอดคล้องกับ จาตุรงค์ วิลาศรี (2555) ได้ศกึ ษาเกีย่ ว
กับการพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เพือ่ ส่งเสริมความรูเ้ รือ่ ง
ไข้หวัด โดยศึกษาถึงกระบวนการท�าการ์ตูนแอนิเมชัน
3 มิติ และพัฒนาการ์ตนู แอนิเมชันให้เป็ นทีย่ อมรับมาก
ขึน้ มีการออกแบบตัวละคร แสง สี ฉากประกอบ และ
ความกลมกลืนของภาพรวมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
เช่ น เดีย วกับ ผลงานของผู้ว ิจ ัย ส่ ง ผลให้แ อนิ เ มชัน 3
มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ :
ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา มีคณ
ุ ภาพ
อยูใ่ นระดับดี ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับ อชิตา เทพสถิต (2557)
ได้อ อกแบบแอนิ เ มชัน 3 มิติ การกิน อย่ า งถู ก หลัก
โภชนาการ โดยออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนวแฟนตาซี
ส่งเสริมการกินแบบถูกหลักโภชนาการ (ลดหวาน) ให้แก่
เด็กไทย ซึง่ ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า แอนิเมชัน
3 มิติ การกินอย่างถูกหลักโภชนาการ มีการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานให้ตอบรับความต้องการของกลุ่มเป้ า
หมายมากที่สุด เช่นเดียวกับแอนิเมชันของผู้วจิ ยั ที่ม ี
การออกแบบตัวละครให้มคี วามสมจริงมากทีส่ ดุ เพือ่ ให้
มีความสอดคล้องกับหนังสือทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชา และมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มินตรา ยุน่ ประยงค์ (2555)

ได้ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพือ่ ส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตัวเอง โดยมุง่ เน้นให้เด็กตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึง่ เป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานทีเ่ ด็ก
ควรได้รบั การส่งเสริม ซึง่ จากการศึกษาพบว่า แอนิเมชัน
3 มิติ เพือ่ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเอง มีการออกแบบ
แอนิเมชันทีเ่ น้นการถ่ายทอดความหมายเชิงนามธรรม
ให้เป็ นรูปธรรม โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์
เพื่อสื่อความหมายออกมาได้โดยไม่ตอ้ งใช้บทพูด เช่น
เดียวกับแอนิเมชัน 3 มิตขิ องผูว้ จิ ยั ทีน่ �าเอาค�าอธิบาย
ในหนังสือทีไ่ ม่มภี าพประกอบมาขึน้ รูปโมเดล 3 มิติ เพือ่
ให้กลุม่ ตัวอย่างสามารถเข้าใจค�าอธิบายนัน้ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้
น� าไปสู่ผลการประเมินการรับรูแ้ ละความพึงพอใจของ
กลุม่ ตัวอย่างต่อไป
8.2 ผลการประเมินการรับรู้เนื้อหาในอาณาจักร
สัตว์ของกลุม่ ตัวอย่างทีร่ บั ชมแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบ
การเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ไฟลัมแพล
ทีเ ฮลมิน เทสและไฟลัม เนมาโทดา โดยรวมมีร ะดับ
การรับรูม้ ากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 83.47 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Sahasrabudhe and Majumdar (2016)
ได้ทา� การวิจยั เรือ่ ง MOOC for Skill Development in 3D
Animation : Comparing Learning Perceptions of
First Time and Experienced Online Learner โดยเป็ น
การทดสอบกับนักเรียนด้วยการเปิ ดแอนิชนั 3 มิติ พบ
ว่านักเรียนทีไ่ ม่เคยดูจะมีอตั ราการรับรูเ้ พิม่ ขึน้ มาก เช่น
เดียวกับแอนิเมชัน 3 มิติ ของผูว้ จิ ยั ที่น�าเอาผลงาน
ไปเปิ ดให้กบั กลุ่มตัวอย่างทีย่ งั ไม่เคยดูหรือไม่เคยเรียน
มาก่อน แล้วพบว่ามีการรับรูอ้ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ
สอดคล้องกับ Alkofahi, Jamaludin and Lynn-sze (2015)
ได้ทา� การวิจยั เรือ่ ง Comparing the effects of 2D and
3D Mathematics animations on Jordanian first grade
students พบว่ากลุม่ ทีด่ แู อนิเมชัน 3 มิติ มีแนวโน้มทีม่ ี
ผลการเรียนดีกว่ากลุม่ ทีด่ แู อนิเมชัน 2 มิติ อย่างมีนยั ยะ
ส�าคัญ โดยสือ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเพือ่ ใช้ประกอบการเรียน
การสอน วิชาชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ไฟลัมแพลที
เฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา อยูใ่ นรูปแบบแอนิเมชัน
3 มิติ จึงท�าให้กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ทีร่ บั ชมแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการเรียนชีววิทยา
เรื่อง อาณาจักรสัตว์ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟ
ลัม เนมาโทดา โดยรวมมีร ะดับ ความพึง พอใจมาก
ค่าเฉลีย่ 4.17 เป็ นผลมาจากผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแอนิเมชัน
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3 มิติ ประกอบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา เรือ่ ง
อาณาจักรสัตว์ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและ ไฟลัมเน
มาโทดา ให้มเี นื้อหาทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย ออกแบบภาพ
กราฟิ กให้ความสวยงามเหมาะสมกับสื่อและเนื้อหา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อชิตา เทพสถิต (2557)
ได้ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ การกินอย่างถูกหลัก
โภชนาการ เพือ่ ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการ
กินแบบถูกหลักโภชนาการ (ลดหวาน) ให้แก่เด็กไทย
ซึ่งผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า แอนิเมชัน 3 มิติ
การกินอย่างถูกหลักโภชนาการ ได้รบั การตอบรับและ
ความพึงพอใจจากกลุม่ เป้ าหมายเป็ นจ�านวนมาก ทัง้ นี้
จุดส�าคัญที่ท�าให้ผลงานนี้ประสบความส�าเร็จคือการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบรับความต้องการ
ของกลุม่ เป้ าหมายมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ปาจรีย์ วัชชวัลคุ (2555) ได้ทา� การวิจยั เรือ่ ง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียเรือ่ ง ความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ซึง่ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าสือ่ การ
เรียนการสอนประเภทมัลติมเี ดียจะได้รบั ความพึงพอใจ
จากกลุ่มผูใ้ ช้อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งแอนิเมชัน 3 มิติ
ประกอบการเรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรอาณาจักร
สัตว์ : ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทสและไฟลัมเนมาโทดา เป็ น
สือ่ มัลติมเี ดียทีป่ ระกอบไปด้วยภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
ตัวอักษร และเสียง ทีม่ กี ารออกแบบทีส่ ร้างสรรค์ทา� ให้
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

9. สรุปผลการวิ จยั
9.1 พัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ตามขัน้ ตอน ADDIE
Model ท�าให้มคี ณ
ุ ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่
4.02 น�าไปสูก่ ารศึกษาระดับการรับรูแ้ ละความพึงพอใจ
ของกลุม่ ตัวอย่างได้
9.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการ
เรียนชีววิทยา เรือ่ ง อาณาจักรสัตว์ไฟลัมแพลทีเฮลมินเท
สและไฟลัมเนมาโทดา มีการรับรูเ้ นื้อหาในอาณาจักรสัตว์
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 83.47)
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9.3 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการ
เรียนชีววิทยา โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก (ค่า
เฉลีย่ 4.17)

10. ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง� ต่อไป
10.1 หากพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการ
เรียนชีววิทยา ควรจัดท�าทุกไฟลัมในเรือ่ งอาณาจักรสัตว์
เพือ่ ให้ครอบคลุมเนื้อหาทัง้ หมดทีน่ กั เรียนต้องเรียนรูใ้ น
อาณาจักรสัตว์
10.2 หากพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบการ
เรียนชีววิทยา ควรใช้ผู้ท่มี คี วามเชี่ยวชาญด้านภาษา
หรือค�าศัพท์ทางชีววิทยามาพากย์หรือบรรยายในเนื้อหา
จะท�าให้ผเู้ รียนมีการเข้าใจและจดจ�าค�าศัพท์ได้ดยี งิ่ ขึน้
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