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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันรถยนต์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากและมีผูใ้ช้งานรถยนต์ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้

รถยนต์ไม่นานนกั จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก ในเดือน มกราคม 2561 รถยนต์จดทะเบียนใหม่ 268,989 คนั 

และมีสถิติการขอรับใบอนุญาตขบัข่ีใหม่จากกรมการขนส่งทางบกจาํนวน 897,000 ฉบับ (กรมการขนส่งทางบก, 

2561) จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ทราบว่ามีผูใ้ชร้ถยนต์ท่ีไม่เคยใชร้ถยนตม์าก่อน ซ่ึงบุคคลในกลุ่มน้ีมีอาจไม่ทราบวา่

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองยนตแ์ละหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์จึงเป็นผลทาํให้เกิดงานวิจยัฉบบัน้ีเพ่ือจะสร้างส่ือ

ใหม่ท่ีเป็นส่ือ 3 มิติโดยทาํใหส่ื้อโตต้อบกบัผูใ้ชง้านซ่ึงเรียกวา่ส่ือแบบอินเตอร์แอคทีฟซ่ึงขอ้ดีคือ ทาํให้ผูใ้ชไ้ดรู้้สึกถึง

การไดต้อบโตไ้ดท้าํการเรียนรู้ผ่านการลงมือใชง้านส่ือซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความจาํไดย้าวนานและยงัรู้สึกสนุกกบัส่ิงท่ี

ปฏิสัมพนัธ์โดยไม่รู้ตวั (Molek, 2017) ส่ือรูปแบบใหม่น้ีจะจาํลองการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์ละผูใ้ชง้านส่ือสามารถ

เลือกมุมมองของส่ือไดอ้ยา่งอิสระโดยใชง้านส่ือผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและมีการตอบโตก้นัระหวา่งผูใ้ชก้บัส่ือทาํให้

ผูใ้ชเ้รียนรู้ขั้นตอนการทาํงานของเคร่ืองยนตไ์ดดี้กวา่ส่ือแบบเดิม ส่ือ 3 มิติใหม่น้ีไดน้าํเอาเทคโนโลยีท่ีใหม่กวา่ 2 มิติ 

ซ่ึงส่ือ 3 มิติน้ี จะมีมิติดา้นแนวลึกเพ่ิมเขา้มาทาํใหภ้าพเกิดความสวยงามและสมจริง (Mrmeestudio, 2017)  

โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํส่ือ 3 มิติมาใชร่้วมกบัเทคโนโลยขีองส่ือแบบอินเตอร์แอคทีฟทาํใหไ้ดส่ื้อแบบใหม่

ท่ีสามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระนอกจากน้ีส่ือแบบ 3 มิติ การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํบริการฝากไฟล ์3 มิติของเวบ็ไซต ์

sketchfab มาประยุกต์ใช้โดยการสร้างภาพจําลองในโปรแกรม 3 มิติเพ่ือจําลองการเคล่ือนไหวการทํางานของ

เคร่ืองยนต์และกําหนดการเคล่ือนไหวให้สอดคล้องกับเสียงบรรยายเพ่ือนําไปอัพโหลดในระบบของเว็บไซต์ 

sketchfab และมีการจดัทาํให้อยูใ่นรูปแบบของแอปพลิเคชัน่ในระบบปฏิบติัการแอนดรอยดเ์พ่ือให้สามารถใชง้านได้

ง่ายพร้อมกบัฟังกช์ัน่คน้หาส่ือในแอปพลิเคชัน่ซ่ึงวิธีการคน้หาส่ือท่ีอยูใ่นแอปพลิเคชัน่ตอ้งใชร้หัสท่ีไดม้าจากการอ่าน
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ค่าของระบบไดแอกนอสทิค ซ่ึงเป็นระบบแจง้เตือนขอ้ผิดพลาดของเคร่ืองยนต์โดยการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ท่ีอยูใ่น

รถยนตแ์ละนาํรหสัท่ีไดม้าคน้หาในแอปพลิเคชัน่ท่ีผูว้จิยัจดัทาํข้ึน  

ผลจากการท่ีไดน้าํแอปพลิเคชนัใหผู้ใ้ชร้ถยนตท่ี์มีประสบการณ์ใชง้านรถยนตไ์ม่เกิน 1 ปีทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 

จาํนวน 50 คน ไดท้ดลองใชง้านแลว้ตอบแบบสอบถามผลปรากฏไดว้า่ส่ือ 3 มิติดงัท่ีกล่าวมานั้นสามารถช่วยเพ่ิมการ

เรียนรู้ไดดี้กวา่ส่ือแบบเดิมอีกทั้งส่ือรูปแบบดงัท่ีกล่าวมายงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัเน้ือหาทีมีความซบัซอ้นเขา้ใจ

ยากอย่างเช่น เคร่ืองยนตท่ี์มีส่วนประกอบภายในมากมาย ซ่ึงขอ้ดีของส่ือแบบใหม่น้ีคือ การนาํส่ือ 3 มิติแบบเดิมมา

ร่วมกบัส่ือรูปแบบอินเตอร์แอดทีฟทาํใหเ้ราสามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระยกตวัอยา่งเช่น หากมีช้ินส่วนท่ี 1 บดบงั

ช้ินส่วนท่ี 2 เราสามารถหมุนส่ือ 3 มิติใหม่น้ีผา่นหนา้จอสมาร์ทโฟนใหเ้ห็นช้ินส่วนท่ี 2 ได ้

 

คาํสําคญั: Sketchfab ไดแอกนอสทิค ผู้ใช้รถยนต์ท่ีไม่เคยใช้รถยนต์มาก่อน 

 

Abstract 

Currently, the number of cars in Thailand has increased, but there are a few number of experienced car users. 

According to the Department of Land Transport’s statistic in 2018, there were 268,989 new registration cars in January 

2018, and 897,000 new car licensees According to the figures, there were many car users with no driving experience. 

Inexperienced car users might not know the car engine principles, and problems may occur. This research was 

conducted to create new interactive 3D media which would help car users learn new experience. The media would 

promote long-term memory and provide learners with entertainment ( Molek, 2017). This media simulates how a car 

engine works and allows users to choose viewing angles via their smartphones. The media could promote car engine 

understanding better than existing media. The 3D media has been developed from 2D media technology ,  with depth 

dimension makeing the media more realistic. 

This study incorporated interactive media technology into 3D media with to create new media which allowed 

users to choose viewing angles by themselves. Moreover, this study adopted ‘Sketchfab’ clouding service website to 

create a 3D simulation. Car engine work motion was simulated; and movement was adjusted to comply with  the audio 

description. Then it was uploaded onto Sketchfab website. This media was developed to be compatible with android 

application format which could be promptly used. Searching function wcould work by using the code from the 

diagnostic reader system. The car sensor in this engine notification system could decode the code, and the decoded 

code could be searched for through this application. 

The result showed that fifty male and female car users with less than 1 year of experience, thought that the 

3D media could promote better learning than existing media. Moreover, the 3D media can also be applied to more 

complex contents i.e. car engine components. The advantages of the media were the combination of the existing 3D 

media and the interactive media allowed users to choose viewing angles by themselves; for instance, if object 1 

obscured object2, users could rotate 3D media through their smartphone screens to reveal object2. 
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1. บทนํา 

รถยนต์ทุกคันในอเมริกาท่ีผลิตข้ึนตั้ งแต่ปี 1996 เป็นต้นมาถูกกําหนดให้มีระบบ OBD II ( On-board 

Diagnostic) ซ่ึงเป็นการกาํหนดมาตรฐานวิธีแลกเปล่ียนขอ้มูลทางดิจิตอลกบัระบบคอมพิวเตอร์และถูกกาํหนดใหเ้ป็น

มาตรฐานในการผลิตรถยนตท์ัว่โลกเพ่ือใหใ้นรถยนตแ์ละสามารถส่งขอ้มูล DTC (Diagnostic Trouble Code) หมายถึง 

รหสัวเิคราะห์ปัญหาท่ีสามารถคาดคะเนความเสียดายของระบบเคร่ืองยนตไ์ด ้เช่นรหสั P0068 ซ่ึงเป็นรหสัมาตรฐานท่ี

เป็นขอ้กาํหนดสากลท่ีหมายถึง อุณหภูมินํ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงเกินไป สามารถสร้างความเสียหายให้กบัเคร่ืองยนต์ได้ 

(Monster Racing, 2559) 

 แอนิเมชนั คือภาพเคล่ือนไหวท่ีสร้างข้ึนจากการนาํภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพฉายเรียงต่อเน่ืองดว้ยความเร็ว 24 

ภาพต่อวินาที ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดภาพลวงตาในการเคล่ือนไหว ยกตวัอยา่งเช่น ภาพผูช้ายกาํลงัยกแขนซา้ยขวาสลบักนัไป

มาโดยนําภาพท่ี 1 เฟรมท่ี 1 ผูช้ายยกแขนขา้งซ้าย  และภาพท่ี 2 เฟรมท่ี 2 ผูช้ายคนเดิมกาํลงัยกแขนขา้งขวา เรียง

สลบักนัจนครบ 24 เฟรมจะทาํใหต้าของมนุษยม์องภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพท่ีเรียงต่อกนักลายเป็นภาพเคล่ือนไหว 

 แอนิเมชนั คือภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ สามารถมองเห็นไดท้ั้งความสูง ความกวา้ง และความลึกซ่ึงมีจุดเด่น

คือทาํให้มีความสมจริงและสําหรับ แอนิเมชัน 3 มิติ สามารถท่ีจะเลือกมุมมองของวตัถุท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม

ประเภท 3 มิติไดอ้ย่างอิสระและยงัสามารถนาํวตัถุ 3 มิติช้ินนั้นไปประยุกต์ใชง้านอ่ืน ๆ ยกตวัอย่างเช่น การเขียน

โปรแกรมเพ่ือควบคุมการเคล่ือนท่ีของวตัถุช้ินนั้นได้ เช่น เกมส์แบบ 3 มิติ (สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2555) 

 จากปัญหาดงักล่าวท่ีไดท้าํการวิจยัพบว่าระบบแจง้เตือนแบบเดิมท่ีผูผ้ลิตรถยนตไ์ดติ้ดตั้งมาให้ผูใ้ชร้ถยนต์

นั้นยยงัไม่สามารถท่ีจะบอกรายละเอียดอาการขดัขอ้งให้ผูใ้ชร้ถยนตไ์ดรั้บรู้ไดโ้ดยง่ายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัผูใ้ชง้าน

รถยนตห์นา้ใหม่ จึงจดัทาํส่ือ แอนิเมชนั 3 มิติท่ีสามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระเพ่ือใชศึ้กษาการทาํงานของระบบ

เคร่ืองยนต์โดยการนาํเอาอาการขดัขอ้งของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ท่ีพบไดบ่้อยมาจดัทาํเป็นส่ือท่ีสามารถใชง้านไดบ้น

สมาร์ทโฟนและผูใ้ชส้ามารถเลือกมุมมองไดเ้อง เช่น การหมุนภาพการขยายเพ่ือดูรายละเอียด เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจการ

ทาํงานของเคร่ืองยนตไ์ดอ้ยา่งง่ายข้ึนกวา่ส่ือแบบเดิมจนอาจทาํใหส้ามารถแกไ้ขเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างส่ือแอนิเมชนั 3 มิติท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซ่ึงให้ความรู้

ดา้นการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้แก่ผูใ้ชร้ถยนตโ์ดยผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็วจนสามารถนาํส่ือน้ีไป

ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกบัรหัสวิเคราะห์ปัญหาของเคร่ืองยนต์หรือเรียกว่า OBD II (On-board Diagnostic) โดยใช้

รหัสวิเคราะห์ปัญหาเคร่ืองยนตแ์บบเดิมเป็นตวัอา้งอิงเพ่ือนาํมาจดัทาํส่ือแอปพลิเคชนัในระบบปฏิบติัการแอนดรอย

เพ่ือใหเ้พ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึนกวา่ส่ือแบบเก่า 
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3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 เพ่ือสร้างส่ือแอนิเมชนั 3 มิติท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซ่ึงใหค้วามรู้ดา้น

การทาํงานของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้แก่ผูใ้ชร้ถยนตโ์ดยผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็วจนสามารถนาํส่ือน้ีไปใช้

เป็นขอ้มูลประกอบกบัรหสัวิเคราะห์ปัญหาของเคร่ืองยนตห์รือเรียกวา่ OBD II (On-board Diagnostic) โดยใชร้หสั

วเิคราะห์ปัญหาเคร่ืองยนตแ์บบเดิมเป็นตวัอา้งอิงเพ่ือนาํมาจดัทาํส่ือแอปพลิเคชนัในระบบปฏิบติัการแอนดรอยเพ่ือให้

เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึนกวา่ส่ือแบบเก่า 

 การออกแบบส่ือ 3 มิติแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การออกแบบจาํลองของเคร่ืองยนต ์การ

กาํหนดการเคล่ือนไหวของช้ินส่วนแบบจาํลองเคร่ืองยนต์ การกาํหนดเสียงให้ตรงกบัการเคล่ือนไหว การออกแบบ

และเขียนแอปพลิเคชนัท่ีใหผู้ใ้ชง้านส่ือสามารถแสดงผลของส่ือแบบมุมมองอิสระ 

 

 3.1 แนวคิดการออกแบบจาํลองของเคร่ืองยนต ์

 ส่ือแอนิเมชนั 3 มิติน้ี เป็นส่ือให้ความรู้ดา้นเคร่ืองยนตป์ระเภทเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในแบบ 4 สูบซ่ึงเป็น

เคร่ืองยนต์ท่ีมีการใชง้านกนัแพร่ในปัจจุบนัจึงเลือกเคร่ืองยนต์ประเภทดงักล่าวนํามาใชเ้ป็นแบบจาํลอง 3 มิติโดย

ออกแบบดว้ยโปรแกรม 3 มิติ ดงัแสดงรูปท่ี 1 ซ่ึงหลงัจากไดรู้ปแบบของโมเดลจาํลองแลว้จึงทาํการปรับแต่งสีของวตัถุ 

ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เพ่ือใหว้ตัถุใหมี้ความสมจริง เช่น โลหะท่ีมีความมนัวาว ดงัแสดงรูปในท่ี 3 จากนั้นทดลองใส่สีของ

วตัถุท่ีปรับแต่งแลว้ใหก้บัช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต ์ดงัแสดงในรูปท่ี 4 เป็นอนัจบขั้นตอนของการออกแบบจาํลอง 

 

 
รูปที่ 1 การออกแบบภาพจาํลองเคร่ืองยนตแ์บบ 4 สูบ 
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รูปท่ี 2 การปรับแต่งสีของวตัถุให้เกิดความนัวาวเหมือนโลหะ 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพจาํลองความมนัวาวของโลหะ 

 

 
รูปที่ 4 ภาพเคร่ืองยนตห์ลงัจากจาํลองสีวตัถุ 

 

 3.2 การกาํหนดการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 

 ขั้นตอนการกาํหนดการเคล่ือนท่ีของวตัถุคือกาํหนดคียเ์ฟรมให้วตัถุเคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงซ่ึงมี

ความเก่ียวเน่ืองกนักบัเวลาและเสียงของส่ือโดยมีส่ิงสาํคญัหลกั 2 อยา่ง ไดแ้ก่ เฟรม คือ ช่องท่ีแสดงภาพแต่ละจงัหวะท่ี
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นาํมาภาพเรียงกนัจนเกิดเป็นภาพเคล่ือนไหว  และคียเ์ฟรม คือ การระบุขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของแต่ละเฟรมทาํให้

เกิดการเคล่ือนไหว เช่น เฟรมท่ี 0 วตัถุอยูก่บัท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ดงัแสดงรูปในท่ี 5 จากนั้นวตัถุเคล่ือนท่ีไปอีกจุด 1 

ในเฟรมท่ี 55 ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 5 ภาพแสดงคียเ์ฟรมท่ี 0 

 

 
รูปที่ 6 ภาพแสดงคียเ์ฟรมท่ี 55 

 

3.3 ขั้นตอนการกาํหนดเสียงใหต้รงกบัการเคล่ือนไหว 

ขั้นตอนการกาํหนดเสียงบรรยายให้กบัส่ือนั้นตอ้งนําเสียงมาตดัต่อในโปรแกรมท่ีสามารถตดัต่อเสียงได้

อย่างเช่น Adobe audition, Ableton live, Logic pro, Protools ให้ได้ตามความตอ้งการ ดังแสดงในรูปท่ี 7 แลว้นําเอา

เสียงบรรยายท่ีไดผ้่านการตดัต่อแลว้นาํเขา้มาในโปรแกรมสร้างแอนิเมชนั 3 มิติและทาํการสร้างการเคล่ือนไหวตาม

เสียงบรรยาย ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
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รูปที่ 7 ขั้นตอนการตดัต่อเสียง 

 

 
รูปที่ 8 ขั้นตอนการกาํหนดการเคล่ือนไหวให้มีความเก่ียวขอ้งกนักบัเสียงบรรยาย 

 

 3.4 ขั้นตอนการทาํส่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกมุมมองไดด้ว้ยตวัเอง   

 ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการนาํเอาโมเดลท่ีสร้างข้ึนและทาํการกาํหนดทิศทางการเคล่ือนไหวแลว้บนัทึก

ออกมาในรูปแบบไฟล ์FBX และนาํไฟลท่ี์ไดอ้พัโหลดไปยงัระบบของ sketchfab ดงัแสดงในรูปท่ี 9 ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ

ดา้นฝากไฟล ์3 มิติ และซ้ือขายโมเดล 3 มิติ ออนไลน์มีผูใ้ชง้านบนเวบ็ไซตม์ากกวา่ 1.3 ลา้นคนซ่ึงเปิดให้ผูใ้ชท้ัว่ไป

สามารถเขา้ไปฝากไฟลเ์พ่ือจดัแสดงผลงานหรือขายโมเดลไดผู้ท้าํวิจยัจึงนาํเอาเวบ็ไซตน้ี์มาประยกุตใ์ชง้านกบัส่ือท่ี

จดัทาํส่ือ 3 มิติ เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาเคร่ืองยนต์แบบสันดาปภายในและใชข้อ้มูลท่ีอพัโหลดข้ึนไปบนระบบ

ของ Sketchfab นาํมาประยกุตเ์พ่ือจดัทาํแอปพลิเคชนับนระบบแอนดรอยซ่ึงผูใ้ชง้านจะสามารถเรียกดูส่ือแบบ 3 มิติ

พร้อมทั้งสามารถเลือกมุมมองหรือขยายไดอ้ยา่งอิสระดว้ยตวัเองผา่นทางสมาร์ทโฟนของผูใ้ช ้ดงัแสดงในรูปท่ี 10 
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รูปที่ 9 การอพัโหลดโมเดลข้ึนไปในระบบของ sketchfab 

 

       
รูปที่ 10 การอกแบบแอปพลิเคชนั 

 

4. ผลการวจิยั 

จากแบบสาํรวจสอบถามของผูใ้ชง้านแอนิเมชนั 3 มิติท่ีสามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระ กลุ่มเป้าหมายคือ

ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีประสบการณ์ใชง้านรถยนตไ์ม่เกิน 1 ปีทั้งผูห้ญิงและผูช้าย จาํนวน 50 คน 

 

ตารางที่ 1 แบบสอบถามหลงัจากท่ีไดใ้ชง้านส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ (จาํนวนคน) 

คาํถาม 
5 คะแนน 

(คน) 

4 คะแนน 

(คน) 

3 คะแนน 

(คน) 

2 คะแนน 

(คน) 

1 คะแนน 

(คน) 

0 คะแนน 

(คน) 

1.ความสะดวกในการใชส่ื้อ 35 7 6 2   

2.อยากแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้าน 32 13 3 2   

3.เพ่ิมการเรียนรู้ไดดี้กวา่ส่ือ

แบบเดิม 
37 7 

6    

4.เขา้ใจในเน้ือหาของส่ือ 29 19 2    

5.สามารถแกปั้ญหาหากเคร่ืองยนต ์  

เกิดความขดัขอ้งเบ้ืองตน 

27 17 5 1   
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ตารางที่ 2 หลงัจากไดท้ดลองใชง้านส่ือพบว่าผูใ้ชส่ื้อจาํนวน 50 คน ให้คะแนนในแต่ละดา้นแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดด้งัน้ี  

คาํถาม 
5 คะแนน 

(เปอร์เซ็นต์) 

4 คะแนน 

(เปอร์เซ็นต์) 

3 คะแนน 

(เปอร์เซ็นต์) 

2 คะแนน 

(เปอร์เซ็นต์) 

1 คะแนน 

(เปอร์เซ็นต์) 

0 คะแนน 

(เปอร์เซ็นต์) 

1.ความสะดวกในการใชส่ื้อ 70% 14% 6% 4%   

2.อยากแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้าน 64% 26% 6% 4%   

3.เพ่ิมการเรียนรู้ไดดี้กวา่ส่ือ

แบบเดิม 
74% 14% 

6%    

4.เขา้ใจในเน้ือหาของส่ือ 58% 38% 4%    

5.สามารถแกปั้ญหาหาก

เคร่ืองยนต ์  เกิดความขดัขอ้ง

เบ้ืองตน 

57% 34% 10% 2%   

 

ตารางที่ 3 แบบสอบถามหลงัจากท่ีไดใ้ชง้านส่ือแอนิเมชนั 3 มิติท่ีสามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระ (คะแนน) 

อนัดบัคะแนนที่มากที่สุด เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด  

เพ่ิมการเรียนรู้ไดดี้กว่าส่ือแบบเดิม 23.12  

ความสะดวกในการใชส่ื้อ 21.87  

อยากแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้าน 20.00  

เขา้ใจในเน้ือหาของส่ือ 18.12  

สามารถแกปั้ญหาหากเคร่ืองยนต ์  เกิดความขดัขอ้งเบ้ืองตน้ 16.87  

 

จากตารางท่ี 1 และ 2 สํารวจผูใ้ช้รถยนต์ท่ีมีประสบการณ์ใช้งานรถยนต์ไม่เกิน 1 ปี ทั้ งผูห้ญิงและผูช้าย

จาํนวน 50 คน สรุปรวมเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนรวมทั้งหมด จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูใ้ชง้านส่ือใหค้ะแนนสูงสุดในเร่ือง 

เพ่ิมการเรียนรู้ไดดี้กวา่ส่ือแบบเดิม 23.12% รองลงมาเป็นเร่ือง ความสะดวกในการใชส่ื้อ 21.87% อยากแนะนาํใหผู้อ่ื้น

ใช้งานท่ี 20% เขา้ใจเน้ือหาของส่ือท่ี 18.125% และสามารถแก้ปัญหาหากเคร่ืองยนต์เกิดความขดัขอ้งเบ้ืองตน้ท่ี 

16.87%  

 

5. การอภิปรายผล 

 ผลจากการวิจยัพบวา่ส่ือ 3 มิติท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระพบวา่ผูใ้ชง้านใหค้วามสนใจและให้

คะแนนเป็นอนัดบัตน้ ๆ คือ เพ่ิมการเรียนรู้ได้ดีกว่าส่ือแบบเดิมผูใ้ชส้ามารถเลือกดูมุมมองไดอ้ย่างอิสระสามารถ 

ซูมเขา้-ออก ไดต้ามตอ้งการเกิดการโตต้อบระหวา่งผูใ้ชง้านกบัตวัส่ือ ผลรองลงมาคือความสะดวกในการใชง้านส่ือท่ี

ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบ่งขอ้มูลภาพจาํลองการทาํงานของเคร่ืองยนต์ออกเป็นหมวดหมู่ทาํให้คน้หาไดง่้ายและใชง้านบน

สมาร์ทโฟนไดส้ะดวกในเร่ืองความเขา้ใจในเน้ือหานั้นยงัตอ้งมีการปรับปรุงเน่ืองจากเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองยนตน์ั้น

เป็นเร่ืองเฉพาะทางและผูใ้ชส่ื้อไม่ไดมี้ประสบการณ์ร่วมในดา้นเคร่ืองยนตแ์ต่ส่ืองานวจิยัฉบบัน้ีมุ่งเนน้ไปทางการผลิต

ส่ือรูปแบบใหม่และนาํเน้ือหาการทาํงานของเคร่ืองยนตม์าใชเ้ป็นกรณีศึกษาซ่ึงส่ือน้ีเป็นเพียงส่ิอรูปแบบใหม่ท่ีช่วยใน
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การสนับสนุนผูใ้ชส่ื้อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ซ่ึงหากมีการวางแผนจดัทาํเน้ือหาท่ีดีส่ือรูปแบบน้ีจะยิ่งช่วย

สนบัสนุนการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

6. บทสรุป 

ส่ือแอนิเมชัน 3 มิติสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเคร่ืองยนต์แบบสันดาปภายในสามารถนําไปใชก้บั

ผูใ้ชง้านรถยนตท่ี์ตอ้งการทราบการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ม่ือระบบเคร่ืองยนตมี์ปัญหาแต่จะตอ้งใชร่้วมกบัขอ้มูลท่ีได้

จากรหัสวิเคราะห์เคร่ืองยนตห์รือ OBD II ท่ีไดจ้ากการอ่านค่าเม่ือมีไฟแจง้เตือนบนหนา้ปัดรถยนตเ์พ่ือใชอ้า้งอิงท่ีจะ

เปิดไฟลข์องส่ือแอปพลิเคชนัดงักล่าวและวธีิการผลิตส่ือ 3 มิติ ดงักล่าวยงัสามารถเลือกมุมมองไดอ้ยา่งอิสระซ่ึงเป็นส่ือ

ท่ีใชง้านไดส้ะดวก เหมาะสาํหรับบุคคลทัว่ไปและยงันาํไปประยกุตใ์ชก้บัเน้ือหาส่ือในดา้นอ่ืน ๆ  

7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัการออกแบบส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหา

เคร่ืองยนต์แบบสันดาปภายใน ศาสตราจารยว์ฒันะ จูฑะวิภาต ท่ีให้คาํปรึกษาและช้ีแนะในเร่ืองต่าง ๆ ในการสร้าง

งานวิจยั ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล สําหรับคาํแนะนาํในการเขียนเล่มงานวิจยัให้

ความสาํเร็จไดด้ว้ยดี และขอขอบพระคุณ อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์ท่ีสอนและแนะนาํเทคนิคต่าง ๆ ท่ีทาํใหผ้ลงาน

ส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ มีความสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ อาจารยว์รรณพร ชูจิตารมย ์และ นางศิริรัตน์ เยน็สุข ท่ีปรึกษานกัศึกษาปริญญาโท 

ท่ีค่อยช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินดา้นเอกสารรวมไปถึงข่าวสารสําคญัต่าง ๆ ทาํให้งานวิจยัฉบบัน้ี

สาํเร็จเสร็จส้ินไปดว้ยดี 
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